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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
IPSOL 100
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
IPSOL 100
กำรนำไปใช้:
สำรเคมีสำหรับอุตสำหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จำหน่ำย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนครฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
เบอร์แฟกซ์:
0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2
เบอร์โทรฉุกเฉิน:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
2. การบ่ งชี้ความเป็ นอันตราย
องค์ ประกอบของฉลาก
รู ปภำพ

คำสัญญำณ

อันตรำย

ข้ อความแสดงอันตราย
1.) ของเหลวและไอไวไฟ
2.) ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง
3.) อำจจะเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวติ หำกกลืนกินและเข้ำสู่ ระบบทำงเดินหำยใจ
4.) อำจจะทำให้เกิดกำรมึนงง วิงเวียนศรี ษะ
5.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ มีผลกระทบในระยะยำว
6.) อำจสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์และทำรกในครรภ์
ข้ อควรระวัง :
1.) เก็บให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ดประกำยไฟ/ ควำมร้อน/ ไฟ/ ผิวสัมผัสที่ร้อน ห้ำมสู บบุหรี่
2.) หลีกเลี่ยงกำรสู ดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย
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3.) หลีกเลี่ยงกำรปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
4.) หำกกลืนกิน นำส่ งโรงพยำบำลโดยด่วน ห้ำมทำให้อำเจียน
5.) หำกเข้ำตำให้ลำ้ งด้วยน้ ำสะอำด 15 นำที
6.) หำกสัมผัสผิวหนัง ให้ลำ้ งออกด้วยน้ ำสะอำด
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง: Supersol100, Solvesso 100, Shellsol A-90
ส่ วนผสม
เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
IPSOL 100
100
4. มาตรการปฐมพยาบาล
คาแนะนาทัว่ ไป:
การหายใจเข้ าไป:
การสั มผัสผิวหนัง:
การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

รหัส CAS NO.
64742-95-6

พบแพทย์ แสดงเอกสำรข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยเมื่อพบแพทย์
เคลื่อนย้ำยสู่ อำกำศบริ สุทธิ์ หำกอำกำรยังไม่ดีข้ ึนนำส่ งสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดเพื่อ
รับกำรรักษำ
ล้ำงบริ เวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ ำ ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออกและทำควำมสะอำด
ก่อนนำกลับมำใช้
ล้ำงตำด้วยน้ ำปริ มำณมำก หำกมีกำรระคำยเคืองเกิดขึ้น พบจักษุแพทย์
พบแพทย์ ห้ ามทาให้ อาเจียน

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:
ใช้น้ ำละอองฝอย ผงเคมีแห้ง หรื อคำร์ บอนไดออกไซด์(CO2) ในกำรดับเพลิง
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ :
ไม่ควรใช้กระแสน้ ำที่เป็ นลำตรง
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์ :
คำร์บอนมอนอกไซด์อำจเกิดขึ้นเมื่อเผำไหม้ไม่สมบูรณ์จะลอยตัวบนผิวน้ ำและกลับมำติดไฟ ไอระเหยหนักกว่ำอำกำศ
กระจำยไปรอบๆระยะไกล อำจติดไฟได้อีก
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง:
สวมชุดป้ องกันมำตรฐำนและอุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจ
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับสำรที่หกหรื อรั่วไหล ถอดเสื้ อผ้ำที่ปนเปื้ อนออกทันที ดูขอ้ ที่
8 กำรเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลและกำรจัดกำรสำรที่หกรั่วไหลหัวข้อที่ 13
จำกเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยฉบับนี้
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: หกรั่วไหลปริ มำณมำก: กั้นบริ เวณที่หกรั่วไหลและกำจัดของเหลวที่หกรั่วไหลไม่
ควรปล่อยลงสู่ แหล่งน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ บ่อน้ ำหรื อพื้นที่รอบๆ
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ของเหลวหกรั่วไหลปริ มำณน้อย (< 1 drum)ใช้กำรเคลื่อนย้ำยตำมที่ระบุในฉลำกปิ ด
ภำชนะบรรจุให้มิดชิ ดและนำไปกำจัดอย่ำงปลอดภัย ส่ วนที่เหลือตกค้ำงให้ทำกำร
ระเหยหรื อใช้วสั ดุดูดซับและนำไปกำจัดอย่ำงปลอดภัย เคลื่อนย้ำยที่ปนเปื้ อนกับดิน
ไปกำจัดอย่ำงปลอดภัย ของเหลวหกรั่วไหลปริ มำณน้อย (> 1 drum) ใช้กำร
เคลื่อนย้ำยด้วยระบบสุ ญญำกำศและนำไปกำจัดอย่ำงปลอดภัย ไม่ควรชะล้ำงสิ่ งที่
ตกค้ำงด้วยน้ ำ จัดสิ่ งที่ปนเปื้ อนเป็ นของเสี ย สิ่ งตกค้ำงที่เหลือใช้วสั ดดูดซับที่
เหมำะสม เคลื่อนย้ำยสิ่ งปนเปื้ อนในดินไปกำจัดอย่ำงปลอดภัย
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
เก็บในภำชนะที่ปิดสนิท หลีกเลี่ยงกำรสะสมของไฟฟ้ ำสถิตย์ (ซึ่ งอำจเกิดกำรติดไฟจำกกำรระเหยของสำรอินทรี ย)์ ใช้
ในสถำนที่ที่อำกำศถ่ำยเทสะดวก ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรื อควันเข้ำไป หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตำและ
เสื้ อผ้ำ ไม่ทิ้งลงท่อระบำยน้ ำ
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
เก็บในห้องที่ปิดสนิท แห้ง เย็น ระบำยอำกำศได้ดี เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อนและแหล่งกำเนิดไฟ เก็บให้พน้ แสงแดด
และวัสดุที่เข้ำกันไม่ได้ เก็บในที่ที่เคยเก็บ ป้ องกันกำรเกิดไฟฟ้ ำสถิตย์ตำมวิธีมำตรฐำน
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 100 ppm (55 mg/m3)
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์น้ ีควรใช้ในพื้นที่ปรำศจำกแสงสว่ำงและแหล่งกำเนิดไฟ ใช้งำน
ในตูด้ ูดควันหรื อที่ที่มีพดั ลมดูดควันเมื่อทำงำนเกี่ยวกับสำรอินทรี ยห์ รื อกำร
หลอมเหลวที่มีควำมร้อน
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:
ควรสวมชุดที่มีอุปกรณ์ช่วยหำยใจในกรณี ที่กำรระบำยอำกำศไม่เพียงพอ เมื่อต้อง
สัมผัสกับไอระเหยควรสวมหน้ำกำกที่กรองอำกำศ acc. To DIN 3181
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สวมถุงมือขณะปฏิบตั ิงำน ในกรณี ที่สัมผัสโดยตรงควรใช้ถุงมือที่ทำมำจำกยำง
บิวทิลหรื อเลือกถุงมือที่ได้มำตรฐำนตำม EU Directive 89/686 EECและEn 374
การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นตำป้ องกันสำรเคมี
การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย: สวมชุดป้ องกันที่สำมำรถป้ องกันสำรเคมี/ชุ ดที่หน่วงกำรติดไฟ รองเท้ำเซฟตี้
ใช้ตดู้ ูดควันและพัดลมดูดระบำยอำกำศ เมื่อทำงำนกับตัวทำละลำยอินทรี ยห์ รื อกำร
มาตรการสุ ขอนามัย:
หลอมเหลวที่ตอ้ งใช้ควำมร้อน แยกเสื้ อผ้ำที่ใช้ทำงำน เก็บห่ำงจำกอำหำร เครื่ องดื่ม
สัตว์เลี้ยง
การป้องกันมือ:

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพำะตัว

อัตราการระเหย : 19 (N-Bu Acetate=100)

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้ มูล

ความหนาแน่ น : 0.8600-0.8900 g/cm3 ที่ 15 °C

ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : ไม่มีขอ้ มูล

การละลายนา้ : ไม่ละลำยน้ ำ

จุดเดือด : 150-185 °C

ความหนืด : 0.95 mm2/sec ที่ 25 °C

ความดันไอ : 0.7 kPa ที่ 38 °C

ความหนาแน่ นของไอ : >1

ค่ าจากัดตา่ สุ ดของการระเบิด : 0.8 %โดยปริ มำตร

ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 7.0 %โดยปริ มำตร

อุณหภูมทิ ลี่ ุกติดไฟได้ เอง : 537 °C

จุดวาบไฟ : 46 °C

ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ทีร่ ับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊ าซ:ไม่มีขอ้ มูล

อุณหภูมขิ องการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล

ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล

ค่ าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่ อนา้ :ไม่มีขอ้ มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
เสถียรภำยใต้สภำวะปกติ
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟและต้นกำเนิดไฟอื่นๆ
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
Strong oxidizers.
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: กำรสลำยตัวเมื่ออุณหภูมิสูงเกิดสำรประกอบในอำกำศกับของแข็ง
ของเหลว แก๊สในอำกำศ รวมทั้งคำร์ บอนมอนออกไซด์ คำร์ บอนไดออกไซด์และสำรประกอบอินทรี ยอ์ ื่นๆ จะเกิดขึ้น
ภำยใต้กำรเผำไหม้หรื ออุณหภูมิหรื อกำรเกิดออกซิ เดชัน่
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11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฎ:

ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

LD50 Oral - rat - >3000 mg/kg
กำรหำยใจเข้ำไป: ส่ งผลกระทบต่อระบบประสำทส่ วนกลำง ข้อมูลตำมกำรทดสอบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของสำร ระคำยเคืองเมื่อสัมผัสระบบทำงเดินหำยใจและอำจ
กลับมำเกิดขึ้นได้อีก กำรกลืนกิน: เกิดพิษเล็กน้อย ข้อมูลตำมกำรทดสอบโครงสร้ำง
พื้นฐำนของสำร สัมผัสกับผิวหนัง: เกิดพิษเล็กน้อย ข้อมูลตำมกำรทดสอบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของสำร เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนังเล็กน้อยเมื่อสัมผัสในระยะ
ยำว ข้อมูลตำมกำรทดสอบโครงสร้ำงพื้นฐำนของสำร สัมผัสกับดวงตำ: ระคำยเคือง
ตำเล็กน้อย ทำให้ไม่สบำยตำ ข้อมูลตำมกำรทดสอบโครงสร้ำงพื้นฐำนของสำร
ระดับกำรสัมผัสไอระเหยที่มีควำมเข้มข้นทำให้ระคำยเคืองดวงตำและระบบทำงเดิน
หำยใจ อำจทำให้ปวดหัวและวิงเวียนศีรษะ หมดสติ และส่ งผลกระทบต่อระบบ
ประสำทส่ วนกลำง ในระยะยำวหรื อสัมผัสซ้ ำๆกับผิวหนังด้วยสำรที่มีควำมหนื ดจะ
ทำให้ผวิ แห้ง ระคำยเคืองและเป็ นโรคผิวหนัง กำรสัมผัสกับระบบทำงเดินหำยใจใน
ปริ มำณน้อยเข้ำสู่ ปอดทำให้อำเจียนและปอดบวม
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษต่ อระบบนิเวศ
ควำมเป็ นพิษต่อปลำ:
ควำมเป็ นพิษต่อสำหร่ ำย:
ควำมเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
การย่อยสลายทางชีวภาพ:

LC50 - Lepomis macrochirus - 1.300 mg/l - 96 h
IC50 - Desmodesmus subspicatus (green algae) - > 100 mg/l - 24 h
LC50 - Pseudomonas putida - 1.170 mg/l - 16 h
คำดว่ำเกิดกำรย่อยสลำยทำงชีวภำพอย่ำงรวดเร็ ว คำดว่ำไม่เกิดกำรไฮโดรไลซี ส
คำดว่ำจะเกิดกำรสลำยทำงชีวภำพในอำกำศ
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้ มูล
การเคลือ่ นย้ายในดิน:
ระเหยตัวได้เร็ ว เกิดกำรแบ่งชั้นกับอำกำศได้ดี คำดว่ำเกิดตะกอนและเป็ นของแข็ง
ในน้ ำเสี ย
ผลกระทบในทางเสี ยหายอืน่ ๆ: ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

ปรับปรุ งหรื อนำกลับมำใช้ถำ้ เป็ นไปได้ หำกได้รับข้อมูลกำรจัดควำมเป็ นพิษและ
คุณสมบัติทำงกำยภำพ ประเภทของเสี ยและใช้กำรกำจัดที่ได้รับกำรรับรองตำม
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บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:

ระเบียบข้อบังคับ ไม่ควรปล่อยลงสู่ สิ่งแวดล้อม ในท่อน้ ำทิ้งหรื อแหล่งน้ ำ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นของเสี ยไม่ควรปนเปื้ อนในดินหรื อแหล่งน้ ำ
บรรจุของเสี ยใส่ ภำชนะให้เรี ยบร้อย นำไปจัดเก็บในสถำนที่ปลอดภัยห่ำงจำก
ประกำยไฟและเปลวไฟ ของที่เหลือตกค้ำงในถังอำจทำให้เกิดกำระเบิด ไม่ควร
เจำะ ตัดหรื อเชื่อมถังที่ไม่สะอำด ควรส่ งถังเพื่อฟื้ นฟูหรื อปรับปรุ งสภำพ

14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
Proper Shipping Name: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
Hazard Class: 3
Hazchem Code: 3Y
UN Number: 1268
Packing Group: III
Label(s) / Mark(s): 3, EHS
การขนส่ งทางนา้
Proper Shipping Name: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
Hazard Class & Division: 3
EMS Number: F-E, S-E
UN Number: 1268
Packing Group: III
Label(s): 3
Transport Document Name: UN1268, PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S., 3, PG III, (41ฐC c.c.)
Footnote: This material is not classified as a marine pollutant according to the criteria presented in Chapter 2.9 of
the IMDG code (H401 Only).
การขนส่ งทางอากาศ
Proper Shipping Name: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
Hazard Class & Division: 3
UN Number: 1268
Packing Group: III
Label(s) / Mark(s): 3
Transport Document Name: UN1268, PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S., 3, PG III
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15. ข้ อมูลด้ านกฏบังคับ
GHS – ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
H226 ของเหลวและไอไวไฟ
H302 อันตรำยหำกกลืนกิน
H312 อันตรำยหำกสัมผัสกับผิวหนัง
H332 อันตรำยหำกหำยใจเข้ำไป
H360 อำจสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์และทำรกในครรภ์
ข้ อควรระวัง
P201 ขอรับคำแนะนำก่อนใช้งำน
P280 สวมอุปกรณ์ป้องกัน ถุงมือ/ชุดป้ องกัน
P308 + P313 หำกสัมผัสหรื อเกี่ยวข้อง: พบแพทย์ขอรับคำแนะนำ/รักษำ
Hazard symbol(s)
Xn
N

อันตรำย
เป็ นอันตรำยต่อสิ่ งแวดล้อม

R - phrase(s)
R60 อำจเกิดควำมเสี ยหำยต่อระบบสื บพันธุ์
R61 อำจเป็ นอันตรำยต่อทำรกในครรภ์
R20/21/22 อำจเป็ นอันตรำยหำกหำยใจเข้ำไป สัมผัสกับผิวหนังและกลืนกิน
R10 ไวไฟ
S - phrase(s)
S53 หลีกเลี่ยงกำรสัมผัส-ขอรับคำแนะนำก่อนใช้งำน
S45 ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุแล้วรู ้สึกว่ำไม่สบำย ควรพบแพทย์เพื่อคำปรึ กษำทันที
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16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิลจำกัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนำในเอกสำรนี้ อำ้ งอิงตำมข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ำเชื่อถือ แต่
อำจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุมข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสำรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงของข้อควรระวัง
ในกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์โดยบุคลำกรที่มีควำมชำนำญอย่ำงถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลำกรที่ได้รับข้อมูลนี้ ตอ้ งใช้
วิจำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เ คิ ล จำกัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกัน ทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ งกำร
รับประกันสิ นค้ำ โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมำะสมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอนเคมี
เคิลจำกัด จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

